Inbjudan till

WORKSHOP

Utmana dig själv
Kom på en workshop till mig i Kalmar

Kursledare
Naturfotograf
Christer Granberg med 40års fotoerfarenhet.
Mobil:
070-8741219
E-post:
christer@bildkungen.se
Adress:
Skarvvägen 196
388 96. Hagby

workshop där teori varvas med praktik.
• En
väljer du själv.
• Inriktning
eller fågelfotografering.
• Naturfoto
eller fyra dagars arrangemang.
• Tre
Inkvartering i modern stuga
inclusive
• All
- tre deltagare per tillfälle
• Två
också möjlighet till privatdag eller
• Finns
dagar. Då har du ensam tillgång till mig och

•

min kunskap hela dagen och vi kan
specialanpassa aktiviteterna helt efter dina
önskemål.
Vi håller avstånd och använder munskydd där
så behövs.

Program
Dag 1
Vi träﬀas för inkvartering 13.00 - 15.00
Vi presenterar oss för varandra och går igenom
vistelsens upplägg
Föredrag av Christer ”Fågelfoto eller Naturfoto”
Middag
Teori inför morgondagens fototur
Dag 2
Tidig frukost.
Vi gör en fotoutflykt i närområdet. Vi väljer
motivområde efter intresse.
Lunch som vi har med oss, äter vi ute.
Hemma igen, sen eftermiddag.
Middag.
Vi tittar på och diskuterar kring dagens
bildskörd.
Kvällsfoto eller kort teori. (Beroende på väderlek)
Dag 3
Frukost.
Tidig morgon och utflykt till Öland. Vi väljer mål
efter intresse.
Lunch
Hemma igen, sen eftermiddag.
Middag.
Vi tittar på och diskuterar kring dagens
bildskörd.
Dag 4
Frukost
Vi gör en fotoutflykt i närområdet. Vi väljer
motivområde efter intresse.
Lunch hemma
Sammanfattning
Hemresa 15.00
Vid tre dagars arrangemang utgår antingen dag
2 eller 3

Vad ingår i priset?
Boende
sker i stuga med två rum (fyra sängplatser, dubbelsäng och
• Inkvartering
våningssäng).
finns toalett och dusch, samt kök utrustat med micro, kaﬀebryggare,
• Det
spis och kylskåp.
inglasat uterum och altan.
• Stort
är belägen bredvid bostadshuset.
• Stugan
tar själv med dig sängkläder och handduk. Täcken och kuddar finns i
• Du
stugan.

Mat
mat ingår i priset.
• All
äter själva frukost i stugan. Mat kommer att finnas i
• Nikylen.
gemensam middag dag 1
• ViVi äter
äter gemensam lunch och middag dag 2 och 3
• Samt
gemensam lunch dag 4
•

Transporter
Alla transporter, alla dagarna mellan fotolokalerna.

Övrigt
Försäkringar
I kursavgiften ingår inga försäkringar. Du får själv se till att du har de
försäkringar du behöver "om olyckan är framme".
Utrustning
För att vara med på kursen behöver du en systemkamera med lämpligt
(lämpliga) objektiv för den typ av fotografering som är aktuell.
Tag med extra minneskort och reservbatteri till din kamera på utflykterna.
Samt instruktionsbok till teorilektionerna.
Kläder efter årstid och väder. Stövlar/kängor
Pris
Workshop
4 dagar
3.300:-/pers
3 dagar
2.600:-/pers
Privatdag
2.000:-/dag
Betalar gör du via swish på ankomstdagen.

